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Voor het laatst
gezien in Friesland
Familie en vrienden van vermisten personen hebben
last van een knagende onzekerheid. Vandaag op de In-
ternationale Dag van de Vermisten wordt er even bij
stilgestaan.

V
MANNUS VAN DER LAAN

Van Sicco Cuperus uit Leeu-
warden is al langer dan een
jaar taal noch teken verno-
men. De 36-jarige opper-

wachtmeester bij de Koninklijke Ma-
rechaussee verscheen op 9 juni 2014
niet op zijn werk. Bij hem thuis
stond de televisie nog aan en lag zijn
mobieltje aan de lader. Een paar da-
gen later werd zijn auto gevonden bij
een oude zuivelfabriek in Marrum.
Tot op de dag van vandaag zijn er
nauwelijks aanknopingspunten.

,,We zitten nog altijd vol vragen”,
zei zijn vader Piet Cuperus een jaar
na dato tegen tv-programma Ver-
mist. ,,Sicco is geen moment uit onze
gedachten. We blijven worstelen met
de vraag: wat is er gebeurd? Is hij
meegenomen? Is hij in het buiten-
land? Heeft hij zichzelf iets aange-
daan?’’

Sicco Cuperus is een van de
40.000 mensen die jaarlijks in Ne-
derland vermist raken. Het meren-
deel ervan wordt vrij snel getra-
ceerd. Ongeveer 25 van hen keren
niet binnen een jaar terug of worden
nooit meer gevonden. Vandaag op
de Internationale Dag van de Ver-
misten wordt aandacht gevraagd
voor de vermisten en hun naasten.

Op de site van de politie staat een
lijst met personen die vaak al jaren
zijn vermist. In Friesland gaat het
om zo’n 35 personen. Er staan opval-
lend veel mensen tussen van buiten-
landse komaf. Een groot aantal ver-
misten is vertrokken uit een asiel-
zoekerscentrum. Door de politie
wordt aangenomen dat een deel van
deze spoorlozen naar het buitenland
is vertrokken. Veel anderen zijn ver-
dwenen uit jeugd- en zorginstellin-
gen.

Woordvoerder Lisette van Bale
van de korpsleiding politie wijst er-
op dat er meer mensen in Nederland
worden vermist dan op de website.

,,Op onze site staan vermiste perso-
nen op uitdrukkelijk verzoek van fa-
milie, of van diegene die het gezag
over deze personen heeft, zoals het
Centraal Orgaan opvang Asielzoe-
kers.’’

Van Bale erkent dat zo’n melding
bijna nooit tot een daadwerkelijk po-
litie-onderzoek leidt. ,,Alleen als we
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aanknopingspunten hebben die dui-
den op een misdrijf of levensge-
vaar.’’

De officiële politielijst telt ook en-
kele opmerkelijke vermisten, onder
wie Michael Karel de Vrieze uit Bu-
rum. Hij was 50 jaar toen hij op 10
april 2010 verdween. Zijn zaak is be-
kend geworden als ‘de moord zonder
lijk’, omdat het lichaam van De Vrie-
ze nooit is gevonden, maar er wel
een verdachte was, Cafer G. uit Gro-
ningen. G. werd in 2013 veroordeeld
tot twaalf jaar cel wegens doodslag
op de toen 45-jarige Fries. Maar on-
langs heeft het gerechtshof in Leeu-
warden deze verdachte met onmid-
dellijke ingang in vrijheid gesteld.


